
дозволяє людині пережити за певний проміжок часу багато більше, ніж це є 

можливим в реальному часі [4].

Таким чином, якщо вибирати правильні способи «відпочинку» від 

реального світу і існуючих в ньому проблем, то ескапізм виступає не як 

самообман, в ході якого людина підмінює бажаною реальністю справжню, а 

активне творче конструювання суб'єктивної реальності, яка може послужити 

способом до кращого розуміння реальності.
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СТУДЕНТСТВО ЯК РУШІЙНА СИЛА СУСПІЛЬСТВА

Студентство і студентські роки -  дивовижний витвір раннього 

середньовіччя християнської цивілізації. В ХІ-ХІІ століттях, коли з'являються 

перші університети, зароджується і культура молодості. Вона запроваджується 

саме через студентство -  цей найрозумніший, найактивніший, яскравий і, 

звичайно, психологічно найскладніший прошарок молоді [5, с. 8].

В “Українському педагогічному словнику” “студент” трактується як 

учень вищого навчального закладу. У Стародавньому Римі та в часи



середньовіччя студентом називали кожного зайнятого процесом пізнання. З 

організацією, у XII столітті, університетів термін “студент” застосовували до 

тих, хто навчався (спочатку і до тих, хто викладав) в університетах. Після 

введення в університетах вчених звань для викладачів (магістра, професора та 

ін.) студентами називають лише тих, хто в них навчається [2, с. 322].

Згідно із Законом України Про вищу освіту студент (слухач) -  особа, яка 

в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і 

навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами 

навчання, щоб здобути певний освітній або освітньо -кваліфікаційний рівень [7, 

с. 26].

Студентська група — це суспільна диференційована соціально - 

демографічна спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, психологічні, 

пізнавальні, культурно-освітні властивості, що характеризують її біосоціальне 

дозрівання як здійснення самовиразу її внутрішніх сутнісних сил і соціальних 

якостей. Цей період характеризується настанням психологічної і фізичної 

зрілості. [7, с. 26-27].

Студентський вік припадає переважно на період пізньої юності або 

ранньої дорослості. В цей час закінчується фізичне дозрівання організму, 

набувається та ступінь духовної зрілості, яка дозволяє самостійно вирішувати 

питання вибору професії, участі у виробничій праці після закінчення школи чи 

вузу. В юності різко активізується ціннісно-орієнтаційна діяльність. [3, с. 42].

На сьогодні існують різні вікові періодизації фаз розвитку дорослої 

людини. За міжнародною класифікацією завершення юності і початок 

дорослості починається для жінок в 20 років, а для чоловіків -  в 21 рік. Отже, 

більшість студентів в період навчання у вузі завершує свою фазу юності і 

переходить у фазу дорослості. В цей період завершуються головні фази 

біологічного і особистісного розвитку. Формування основних рис та 

особливостей характеру і особистості студента, як правило, теж завершується. 

Іде відкриття свого внутрішнього світу -  дуже важлива радісна і хвилююча 

подія, формується власна “Я -  концепція” [6, с. 6].



Юність, як стверджує Б.Г.Ананьєв, є сенситивним періодом для 

розвитку основних соціогенних потенцій людини, найсприятливішим для 

завершення формування особистості та утвердження її психофізичних сил. В 

юнацькому віці проявляється найвища швидкість оперативної пам’яті й 

переключення уваги, здатність до розв’язання вербально-логічних задач тощо. 

Це “золота пора” людини щодо високого розвитку комплексу функціональних 

рівнів, досягнення найвищих результатів, які ґрунтуються на всіх попередніх 

процесах її біологічного, психологічного та соціального розвитку [1, с. 5 -6].

У студентські роки формуються характер молодої людини, світогляд, як 

система поглядів, знань, переконань, власної життєвої філософії. Саме у цей час 

відбувається формування здібностей до прийняття відповідальних рішень, 

потреби емоційної близькості, коли цінності дружби і любові стають 

визначальними, формування індивідуальності, що знаходить прояв у створенні 

власних теорій сенсу життя, кохання, щастя тощо [7, с. 29]. Формується 

самосвідомість, як відмічає І. С. Кон, це “складна психологічна структура, до 

якої входять по-перше, усвідомлення своєї значущості, по-друге, усвідомлення 

власного “я” як активного, дієвого початку, по-третє, усвідомлення своїх 

психічних особливостей і якостей, по-четверте, певну систему соціально -  

моральних самооцінок” [4, с. 58].

Відповідно до вище перелічених психологічних особливостей цього 

вікового періоду, студенти висловлюють свою позицію, беруть владу в руки, 

яка в них є по праву в демократичному суспільстві, голосно заявляють про ті 

права, які порушуються і відстоюють свою точку зору. Вони є провідниками 

позитивних соціальних змін, активним учасниками державного будівництва.

Студентство завжди було каталізатором суспільних змін й завжди 

впливало на історію розвитку власних держав. Саме студентська молодь 

домоглася заміни уряду у Революції на граніті (1990 року), саме вона стала 

одним із найактивніших учасників Помаранчевої революції 2004 року, а також 

сьогоденних революційних подій починаючи з листопада 2013 року. Молоді 

люди своєю енергією здатні розібратися і не допустити негативних наслідків 

для держави -  це у їхніх силах. Саме вони обирають свій шлях.



Студенти є досить незалежними особистостями, бо ще не має таких 

факторів, які б не давали можливості здійснювати важливі, відчайдушні, 

революційні кроки у житті. Можемо сказати, що не має обтяжуючих чинників, 

адже більшість із них ще не мають власних дітей, стабільної роботи і все життя 

попереду. Вони несуть відповідальність за себе і за своє майбутнє і йде чітке 

усвідомлення того, що все чого вони доб’ються зараз стане фундаментом у 

подальшому житті як для них, так і для їхніх нащадків. Студенти в силу своєї 

вікової категорії зазвичай емоційні, всі події сприймають дуже яскраво, вони 

максималісти і в період важких життєвих ситуацій діють за принципом “Все 

або нічого” . Тому студентство, на фоні інших соціальних груп, 

зарекомендувало себе як самостійна, рішуча, відчайдушна сила, яка впливає на 

прогрес, яка приймає важливі рішення, відповідає за них, усвідомлює наслідки, 

відстоює свою думку, це впевнені в своїх силах соціально активні люди.

Отже, студентство є складовою частиною молоді, її специфічною 

групою, що характеризується особливими умовами життя, побуту і праці, 

суспільною поведінкою і психологією, системою ціннісних орієнтацій, 

частиною суспільства яка найбільше схильна до рішучих змін в житті. Тобто, 

студентство треба розглядати як соціальну групу в системі вищого навчального 

закладу, яка має свою мету, свої специфічні особливості, і яка готується до 

виконання соціальних ролей і функцій інтелігенції. Можемо сказати що 

студенти завжди були, є і будуть рушійною силою, важелем прогресу, ланкою 

суспільства найбільше здатною до важливих вчинків.
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